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Mała i lekka 
praska. Idealna 
do pracy na liniach 
napowietrznych oraz 
do pozostałych prac 
kablowych. Może być 
obsługiwana jedną ręką 
dzięki czemu druga może 
kontrolować położenie złącza.

Obrotowa głowica (180O) ułatwia 
obsługę i komfort pracy.

Praska posiada zawór bezpieczeństwa 
zapobiegający przekroczeniu maksy-
malnego ciśnienia. 

Wysposażona w dzwignię zwalniającą 
ciśnienie na każdym etapie operacji.

PRASKA HYDRAULICZNA

Parametry

Siła
nacisku

kN
Waga

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 346 130 2,0

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm2

Końcówki kablowe i łączniki  nN Łączniki typu
"C" Końcówki kablowe i łączniki WN

 150 35 70

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P1* 445x290xh95 1,2 ● —
*Przeznaczona do przechowywania narzędzia i 20 kompletów matryc

Do obsługi wystarcza tylko jedna ręka. Drugą można swobodnie 
ustalać położenie złącza.

Obrotowa głowica (180O) 
ułatwia obsługę i komfort 
pracy.Otwierana głowica. Ideal-

na do pracy na ułożonych
kablach.

Dźwignia zwalniająca ci-
śnienie na każdym etapie 
operacji.

Zawór bezpieczeństwa za-
pobiegający przekroczeniu 
maksymalnego ciśnienia. 

Praski standardowo dostarczane są bez matryc. W celu ich doboru należy się kierować tablicami dostępnymi na stronach 196-205.

HT 45-E

Mała i lekka 
praska. Idealna 
do pracy na liniach 
napowietrznych oraz 
do pozostałych prac 
kablowych. Może być 
obsługiwana jedną ręką 
dzięki czemu druga może 
kontrolować położenie złącza.

Obrotowa głowica (180O) ułatwia 
obsługę i komfort pracy.

Praska posiada zawór bezpieczeństwa 
zapobiegający przekroczeniu maksy-
malnego ciśnienia. 

Wysposażona w dzwignię zwalniającą 
ciśnienie na każdym etapie operacji.

Parametry

Siła
nacisku

kN
Waga

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 346 130 2,0

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm2

Końcówki kablowe i łączniki  nN Łączniki typu
"C" Końcówki kablowe i łączniki WN

 150 35 70

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P1* 445x290xh95 1,2 ● —
*Przeznaczona do przechowywania narzędzia i 20 kompletów matryc

HT 45-E
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HT 51HT 51

Siła
nacisku

kN

Max ciśnienie
robocze

bar
Waga

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 700 196 75 1,6

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P1* 445x290xh95 1,2 ● —
 Pokrowiec 007 350x105 0,13 — ●
*Przeznaczona do przechowywania głowicy i 20 kompletów matryc

Końcówki kablowe i łączniki  nN Końcówki
izolowane

Tuleje
kablowe

Łączniki typu
"C"

 300 120 120 70

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P1* 445x290xh95 1,2 ● —
*Przeznaczona do przechowywania narzędzia i 20 kompletów matryc

Końcówki kablowe i łączniki  nN Końcówki 
izolowane

Tuleje
kablowe

Łączniki typu
"C"

 240 120 120 70

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm2

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm2

Nowa konstrukcja 
wyposażona w dwie 

prędkości robocze. 
Niewielkie wymiary 

i mała waga ułatwiają 
pracę w ograniczonych 

przestrzeniach. Może być 
obsługiwana jedną ręką dzięki  

czemu drugą można kontrolować 
położenie złącza.

Obrotowa głowica (180O) ułatwia 
obsługę i komfort pracy.

Praska posiada zawór bezpieczeństwa 
zapobiegający przekroczeniu maksy-
malnego ciśnienia. 

Siła
nacisku

kN
Waga

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 380 130 2,7

PRASKA HYDRAULICZNA

Parametry

Hydrauliczna 
praska w posta-

ci głowicy. Wyposażona 
w szybkozłącze do łączenia 

z pompą hydrauliczną o maksy-
malnym ciśnieniu roboczym 700 bar 
(patrz strony 172-176). Głowica RH 50 
jest dedykowana do tej samej gammy  

złączy co praska HT 51. 

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

Parametry

Hydrauliczna praska 
w postaci głowicy. Wy-

posażona w szybkozłącze 
do łączenia z pompą hydrau-

liczną o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 700 bar (patrz strony 172-176). 
Głowica RHM 50 jest dedykowana do tej 
samej gammy  złączy co praska RH 50.

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

Parametry

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm2

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P1* 445x290xh95 1,2 ● —
 Pokrowiec 007 350x105 0,13 — ●

*Przeznaczona do przechowywania narzędzia i 20 kompletów matryc

Końcówki kablowe i łączniki  nN Końcówki
izolowane

Tuleje
kablowe

 300 120 120

Wykonana z monobloku. 
Przeznaczona do produkcji 
seryjnej.

 50 700 210 70 1,6

Siła
nacisku

kN

Max ciśnienie
robocze

bar
Waga

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

Praski standardowo dostarczane są bez matryc. W celu ich doboru należy się kierować tablicami dostępnymi na stronach 196-205.

Dostępna jest także wersja 
HT 51-KV przeznaczona  
dla zakładów 
energetycznych 

RH 50
Siła

nacisku
kN

Max ciśnienie
robocze

bar
Waga

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 700 196 75 1,6

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P1* 445x290xh95 1,2 ● —
 Pokrowiec 007 350x105 0,13 — ●
*Przeznaczona do przechowywania głowicy i 20 kompletów matryc

Końcówki kablowe i łączniki  nN Końcówki
izolowane

Tuleje
kablowe

Łączniki typu
"C"

 300 120 120 70

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm2

Hydrauliczna 
praska w posta-

ci głowicy. Wyposażona 
w szybkozłącze do łączenia 

z pompą hydrauliczną o maksy-
malnym ciśnieniu roboczym 700 bar 
(patrz strony 172-176). Głowica RH 50 
jest dedykowana do tej samej gammy  

złączy co praska HT 51. 

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

Parametry

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

RH 50

RHM 50
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Hydrauliczna praska 
w postaci głowicy. Wy-

posażona w szybkozłącze 
do łączenia z pompą hydrau-

liczną o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 700 bar (patrz strony 172-176). 
Głowica RHM 50 jest dedykowana do tej 
samej gammy  złączy co praska RH 50.

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

Parametry

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm2

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P1* 445x290xh95 1,2 ● —
 Pokrowiec 007 350x105 0,13 — ●

*Przeznaczona do przechowywania narzędzia i 20 kompletów matryc

Końcówki kablowe i łączniki  nN Końcówki
izolowane

Tuleje
kablowe

 300 120 120

Wykonana z monobloku. 
Przeznaczona do produkcji 
seryjnej.

 50 700 210 70 1,6

Siła
nacisku

kN

Max ciśnienie
robocze

bar
Waga

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

Praski standardowo dostarczane są bez matryc. W celu ich doboru należy się kierować tablicami dostępnymi na stronach 196-205.

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

RHM 50

 VAL P1* 445x290xh95 1,2 
*Przeznaczona do przechowywania narzędzia i 20 kompletów matryc

Dostępna jest także wersja 
HT 51-KV przeznaczona  
dla zakładów 
energetycznych 

 50 700 196 75 1,6

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm

 50 700 210 70 1,6
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Hydrauliczna praska w po-
staci głowicy. Wyposażona 
w szybkozłącze do łączenia 
z pompą hydrauliczną o maksy-
malnym ciśnieniu roboczym 700 bar 
(patrz strony 172-176).
Lekka i solidna praska wyposażona w opa-
tentowany mechanizm blokujący matryce.  
Głowica jest łatwa w obsłudze i nadaje się 
doskonale pracy w ograniczonej przestrzeni. 
Dedykowana do tej samej gammy  złączy 
co praska HT 81-U.

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczanya
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 007 350x105 0,13 — ●

HT 81-U i RHU 81 
AKCESORIA DO CIĘCIA

Typ matrycy Zakres cięcia Typ żyły

MB2-80U

MB3-80U

ø 16 mm

Matryca jest przeznaczona do cięcia przewodów stalowych (R ≤ 160 daN/mm2) 
o następujących parametrach:

19 x 1,2 = Ø ok. 6,0 mm
  7 x 3,0 = Ø ok. 9,0 mm

19 x 2,1 = Ø ok. 10,5 mm
19 x 2,3 = Ø ok. 11,5 mm

Przeznaczona do cięcia przewodów AFL o przekroju  150 mm2 
bez ryzyka uszkodzenia rdzenia stalowego. 

Cu, Al, AFL

Lekka i solidna praska 
wyposażona w opa-
tentowany mechanizm 
blokujący matryce. 
Dzięki zastosowaniu unikalnego 
kształtu matryc narzędzie umożliwia 
zaciskanie szerokiej gamy złączy. 
Dostępne są także matryce do cięcia 
miedzi, aluminium oraz AFL.
Dwie prędkości robocze. Pierwsza do 
szybkiego przemieszczenia matryc 
w kierunku złącza oraz  druga zapew-
niająca odpowiednią siłę zaciskania.
Obrotowa głowica (180O) ułatwia 
obsługę i komfort pracy.
Praska posiada zawór bezpieczeństwa 
zapobiegający przekroczeniu maksy-
malnego ciśnienia. 
Wysposażona w dzwignię zwalniającą 
ciśnienie na każdym etapie operacji.

PRASKA HYDRAULICZNA

Parametry

Siła
nacisku

kN
Waga w kg

Długość Szerokość

Wymiary w mm

 80 485 141 3,4

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P3* 620x380xh135 2,5 ● —
 VAL 75** 270x80xh30 0,15 — ●

*Przeznaczona do przechowywania narzędzia i trzech zestawów VAL 75.
** Przeznaczona do przechowywania pięciu kompletów matryc.

Siła
nacisku

kN

Max ciśnienie
robocze

bar
Waga

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 80 700 235 91 1,9

Końcówki kablowe i łączniki  nN Łączniki typu
"C" Końcówki kablowe i łączniki  WN

 240 100 200

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm2

Końcówki kablowe i łączniki  nN Łączniki typu
"C" Końcówki kablowe i łączniki  nN

 240 100 200

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm2

Praski standardowo dostarczane są bez matryc. W celu ich doboru należy się kierować tablicami dostępnymi na stronach 196-205.

Lekka i solidna praska 
wyposażona w opa-
tentowany mechanizm 
blokujący matryce.
Dzięki zastosowaniu unikalnego 
kształtu matryc narzędzie umożliwia 
zaciskanie szerokiej gamy złączy. 
Dostępne są także matryce do cięcia 
miedzi, aluminium oraz AFL.
Dwie prędkości robocze. Pierwsza do 
szybkiego przemieszczenia matryc 
w kierunku złącza oraz  druga zapew-
niająca odpowiednią siłę zaciskania.
Obrotowa głowica (180O) ułatwia 
obsługę i komfort pracy.
Praska posiada zawór bezpieczeństwa 
zapobiegający przekroczeniu maksy-
malnego ciśnienia. 
Wysposażona w dzwignię zwalniającą 
ciśnienie na każdym etapie operacji.

PRASKA HYDRAULICZNA

Parametry

Siła
nacisku

kN
Waga w kg

Długość Szerokość

Wymiary w mm

 80 485 141 3,4

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P3* 620x380xh135 2,5 ● —
 VAL 75** 270x80xh30 0,15 — ●

*Przeznaczona do przechowywania narzędzia i trzech zestawów VAL 75.
** Przeznaczona do przechowywania pięciu kompletów matryc.

Końcówki kablowe i łączniki  nN Łączniki typu
"C" Końcówki kablowe i łączniki  WN

 240 100 200

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm2

HT 81-U

RHU 81

Hydrauliczna praska w po-
staci głowicy. Wyposażona 
w szybkozłącze do łączenia 
z pompą hydrauliczną o maksy-
malnym ciśnieniu roboczym 700 bar 
(patrz strony 172-176).
Lekka i solidna praska wyposażona w opa-
tentowany mechanizm blokujący matryce. 

Parametry

Siła
nacisku

kN

Max ciśnienie
robocze

bar

 80 700 235 91 1,9

RHU 81

** Przeznaczona do przechowywania pięciu kompletów matryc.

Praski standardowo dostarczane są bez matryc. W celu ich doboru należy się kierować tablicami dostępnymi na stronach 196-205.
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Lekka i solidna 
praska współpra-

cująca z półokrągłymi 
matrycami dedykowa-

nymi do narzędzi Cembre 
o sile nacisku 130 kN.

Polecana do prac na liniach na-
powietrznych.

Dwie prędkości robocze. Pierwsza do 
szybkiego przemieszczenia matryc 
w kierunku złącza, druga zapewnia 
odpowiednią siłę zaciskania.
Obrotowa głowica (180O) ułatwia ob-
sługę i komfort pracy.

Siła
nacisku

kN
Waga

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 120 488 138 5,7

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P3* 620x380xh135 2,5 ● —
*Przeznaczona do przechowywania praski i 14 kompletów półokrągłych matryc

PRASKA HYDRAULICZNA

Parametry

Dwie prędkości robocze. 
Pierwsza do szybkiego 
przemieszczenia matryc 
w kierunku złącza, druga 
zapewnia odpowiednią 
siłę zaciskania.

System blokady matryc 
wyklucza przypadkowe 
ich zwolnienie.

Wysposażona w dzwignię 
zwalniającą ciśnienie na 
każdym etapie operacji.

Praska posiada zawór bez-
pieczeństwa zapobiega-
jący przekroczeniu 
maksymalnego 
ciśnienia. 

Wysposażona w dzwi-
gnię zwalniającą ciśnienie 
na każdym etapie operacji.

Praski standardowo dostarczane są bez matryc. W celu ich doboru należy się kierować tablicami dostępnymi na stronach 196-205.

HT 120-KV 
Dostępna jest także wersja 
przeznaczona 
dla zakładów 
energetycznych

Lekka i solidna 
praska współpra-

cująca z półokrągłymi 
matrycami dedykowa-

nymi do narzędzi Cembre 
o sile nacisku 130 kN.

Polecana do prac na liniach na-
powietrznych.

Dwie prędkości robocze. Pierwsza do 
szybkiego przemieszczenia matryc 
w kierunku złącza, druga zapewnia 
odpowiednią siłę zaciskania.
Obrotowa głowica (180O) ułatwia ob-
sługę i komfort pracy.

Siła
nacisku

kN
Waga

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 120 488 138 5,7

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P3* 620x380xh135 2,5 ● —
*Przeznaczona do przechowywania praski i 14 kompletów półokrągłych matryc

PRASKA HYDRAULICZNA

Parametry

Praska posiada zawór bez-
pieczeństwa zapobiega-
jący przekroczeniu 
maksymalnego 
ciśnienia. 

Wysposażona w dzwi-
gnię zwalniającą ciśnienie 
na każdym etapie operacji.

HT 120

Praska posiada zawór bez-
pieczeństwa zapobiega-
jący przekroczeniu 
maksymalnego 
ciśnienia. 

Wysposażona w dzwi-
gnię zwalniającą ciśnienie 
na każdym etapie operacji.

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm2

Końcówki kablowe i 
łączniki  nN

Końcówki
izolowane

Łączniki typu
"C"

Końcówki kablowe
WN

Łączniki  
WN

 400 240 185 400 400*
*Ograniczeniem jest  średnica izolacji
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Hydrauliczna praska 
w postaci głowicy. Wypo-
sażona w szybkozłącze do łączenia 
z pompą hydrauliczną o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym 700 bar (patrz strony 
172-176). 

Lekka i so-
lidna praska 
współpracują-
ca z półokrągłymi 
matrycami dedyko-
wanymi do Cembre narzę-
dzi o sile nacisku 130 kN.
Dwie prędkości robocze. Pierwsza 
do szybkiego przemieszczenia matryc 
w kierunku złącza, druga zapewnia 
odpowiednią siłę zaciskania. Obro-
towa głowica (180O) ułatwia obsługę 
i komfort pracy.

Praska posiada zawór bezpieczeństwa 
zapobiegający przekroczeniu maksy-
malnego ciśnienia. 
Wysposażona w dzwignię zwalniającą 
ciśnienie na każdym etapie operacji.

PRASKA HYDRAULICZNA

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P3* 620x380xh135 2,5 ● —
*Przeznaczona do przechowywania praski i 14 kompletów 
   półokrągłych matryc

WALIZKA TRANSPORTOWA

Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

*Przeznaczona do przechowywania głowicy i 14 kompletów półokrągłych matryc

Hydrauliczna praska w po-
staci głowicy. Wyposażona 
w szybkozłącze do łączenia z pom-
pą hydrauliczną o maksymalnym ci-
śnieniu roboczym 
700 bar (patrz strony 172-176).

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm2

Końcówki kablowe nN Końcówki izolowane Końcówki kablowe WN

 400 240 400

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P26* 445x290xh115 1,2 — ●
*Przeznaczona do przechowywania głowicy i 14 kompletów półokrągłych matryc

Siła
nacisku

kN

Max ciśnienie
robocze

bar
Waga

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 130 700 216 80 3,1

 VAL P26* 445x290xh115 1,2 — ●

Typ

Parametry

Wykonana z monobloku. 
Przeznaczona do produkcji 
seryjnej.

Praski standardowo dostarczane są bez matryc. W celu ich doboru należy się kierować tablicami dostępnymi na stronach 196-205.

Nowa konstrukcja o lepszych wła-
ściwościach mechanicznych, prze-
znaczona do tej samej gamy złączy, 
co praska HT 131-C.

Lekka i so-
lidna praska 
współpracują-
ca z półokrągłymi 
matrycami dedyko-
wanymi do Cembre narzę-
dzi o sile nacisku 130 kN.
Dwie prędkości robocze. Pierwsza 
do szybkiego przemieszczenia matryc 
w kierunku złącza, druga zapewnia 
odpowiednią siłę zaciskania. Obro-
towa głowica (180O) ułatwia obsługę 
i komfort pracy.

Praska posiada zawór bezpieczeństwa 
zapobiegający przekroczeniu maksy-
malnego ciśnienia. 
Wysposażona w dzwignię zwalniającą 
ciśnienie na każdym etapie operacji.

PRASKA HYDRAULICZNA

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P3* 620x380xh135 2,5 ● —
*Przeznaczona do przechowywania praski i 14 kompletów 
   półokrągłych matryc

HT 131-C

RHC 131

Hydrauliczna praska 
w postaci głowicy. Wypo-
sażona w szybkozłącze do łączenia 
z pompą hydrauliczną o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym 700 bar (patrz strony 
172-176). 

WALIZKA TRANSPORTOWA

Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

*Przeznaczona do przechowywania głowicy i 14 kompletów półokrągłych matryc
 VAL P26* 445x290xh115 1,2 — ●

Typ

Nowa konstrukcja o lepszych wła-
ściwościach mechanicznych, prze-
znaczona do tej samej gamy złączy, 
co praska HT 131-C.

RHC 131

RHM 132

Hydrauliczna praska w po-
staci głowicy. Wyposażona 
w szybkozłącze do łączenia z pom-
pą hydrauliczną o maksymalnym ci-
śnieniu roboczym 
700 bar (patrz strony 172-176).

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm

Końcówki kablowe nN Końcówki izolowane Końcówki kablowe WN

 400 240 400

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Waga
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P26* 445x290xh115 1,2 — ●
*Przeznaczona do przechowywania głowicy i 14 kompletów półokrągłych matryc

Siła
nacisku

kN

Max ciśnienie
robocze

bar
Waga

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 130 700 216 80 3,1

Wykonana z monobloku. 
Przeznaczona do produkcji 
seryjnej.

Praski standardowo dostarczane są bez matryc. W celu ich doboru należy się kierować tablicami dostępnymi na stronach 196-205.

RHM 132

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

Parametry

Praska posiada zawór bezpieczeństwa 
zapobiegający przekroczeniu maksy-

Wysposażona w dzwignię zwalniającą 

 VAL P26* 445x290xh115 1,2 — Nowa konstrukcja o lepszych wła-

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm2

Siła
nacisku

kN
Waga

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 130 473 144 25 5,5

Otwarcie
szczęk

mm

Siła
nacisku

kN

Max ciśnienie
robocze

bar
Waga

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 130 700 232 124 25 3,8

Otwarcie
szczęk

mm

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm2

Końcówki kablowe i 
łączniki  nN

Końcówki
izolowane

Łączniki typu
"C"

Końcówki kablowe
WN

Łączniki
WN

 400 240 185 400 400*
*Ograniczeniem jest  średnica izolacji

ZASTOSOWANIE  –  Max przekrój w mm2

Końcówki kablowe i 
łączniki  nN

Końcówki
izolowane

Łączniki typu
"C"

Końcówki kablowe
WN

Łączniki
WN

 400 240 185 400 400*
*Ograniczeniem jest  średnica izolacji
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Praska hydrauliczna z głowicą 
typu „C” o dużym prześwicie 
szczęk (42 mm). Współpracu-
je z półokrągłymi matrycami 

dedykowanymi do narzędzi o sile 
nacisku 130 kN. 
Dwie prędkości robocze. Pierwsza do 
szybkiego przemieszczenia matryc 
w kierunku złącza, druga zapewnia 
odpowiednią siłę zaciskania.
Obrotowa głowica (180O) ułatwia 
obsługę i komfort pracy. Praska po-
siada zawór bezpieczeństwa zapobie-
gający przekroczeniu maksymalnego 
ciśnienia. Wysposażona w dzwignię 
zwalniającą ciśnieniena każdym eta-
pie operacji.

ZASTOSOWANIE – Max przekrój w mm2

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

PRASKA HYDRAULICZNA

Parametry

Końcówki i łączniki
kablowe nN 

Końcówki
izolowane

Łączniki typu
"C"

Końcówki i łączniki
kablowe WN 

 400 240 185 400

 VAL P3* 620x380xh135 2,5 ● —
*Przeznaczona do przechowywania praski i 12 kompletów półokrągłych matryc

Hydraul iczna 
praska w postaci głowicy z dużym 

prześwitem szczęk (42 mm). Wypo-
sażona w szybkozłącze do łączenia 
z pompą hydrauliczną o max ciśnieniu 
roboczym 700 bar (patrz strony 172-
176). Głowica jest przewidziana do 
tej samej gamy złączy, co praska HT 
131LN-C.

ZASTOSOWANIE – Max przekrój w mm2

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

Parametry

Końcówki i łączniki
kablowe nN 

Końcówki
izolowane

Łączniki typu
"C"

Końcówki i łączniki
kablowe WN 

 400 240 185 400

*Przeznaczona do przechowywania głowicy i 14 kompletów półokrągłych matryc
 VAL P26* 445x290xh115 1,2 — ●

Praski standardowo dostarczane są bez matryc. W celu ich dobroru należy się kierować tablicami dostępnymi na stronach 196-205.

HT 131LN-C

RHC 131LN

Praska hydrauliczna z głowicą 
typu „C” o dużym prześwicie 
szczęk (42 mm). Współpracu-
je z półokrągłymi matrycami 

dedykowanymi do narzędzi o sile 
nacisku 130 kN. 
Dwie prędkości robocze. Pierwsza do 
szybkiego przemieszczenia matryc 
w kierunku złącza, druga zapewnia 
odpowiednią siłę zaciskania.
Obrotowa głowica (180O) ułatwia 
obsługę i komfort pracy. Praska po-
siada zawór bezpieczeństwa zapobie-
gający przekroczeniu maksymalnego 
ciśnienia. Wysposażona w dzwignię 
zwalniającą ciśnieniena każdym eta-
pie operacji.

ZASTOSOWANIE – Max przekrój w mm2

WALIZKA TRANSPORTOWA

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

Parametry

Łączniki typu
"C"

Końcówki i łączniki
kablowe WN 

 400 240 185 400

● —
*Przeznaczona do przechowywania praski i 12 kompletów półokrągłych matryc

HT 131LN-C

Hydraul iczna 
praska w postaci głowicy z dużym 

prześwitem szczęk (42 mm). Wypo-
sażona w szybkozłącze do łączenia 
z pompą hydrauliczną o max ciśnieniu 
roboczym 700 bar (patrz strony 172-
176). Głowica jest przewidziana do 
tej samej gamy złączy, co praska HT 

Parametry RHC 131LN

Przeznaczona do przechowywania głowicy i 14 kompletów półokrągłych matryc

Siła
nacisku

kN
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 130 538 144 42 7,0

Prześwit
szczęk

mm

Siła
nacisku

kN

Maksymalne 
ciśnienie
robocze

bar

Ciężar
kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 130 700 298 122 42 5,4

Prześwit
szczęk

mm
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Hydrauliczna praska 
w postaci głowicy wyposażona 
w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnie-
niu roboczym 700 bar (patrz strony 
172-176).

Głowica RHU 131-C jest przeznaczona 
do tej samej gamy złączy, co praska 
HT 131-UC.

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

Parametry

Solidna praska 
ws p ó ł p ra c u j ą ca 
z akcesoriami do naci-
sku złączy aluminiowych 
w systemie  „Deep Stepped Indent” 
(stopniowe zaciskanie  ).

Praska HT 131-UC współpracuje z pół-
okrągłymi matrycami dedykowanymi 
do narzędzi o sile nacisku 130 kN.  Za-
kres stosowania praski  HT 131-UC jest 
identyczny jak w przypadku HT 131-C.

Siła
nacisku

kN
Ciężar w kg

Długość Szerokość

Wymiary w mm

 130 488 149 5,4

ZASTOSOWANIE – Max przekrój w mm2

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P3* 620x380xh135 2,5 ● —
 VAL 130*● 360x280xh48 3,0 — ●
*Przeznaczona do przechowywania narzędzi i 14 kompletów półokrągłych matryc.
**Przeznaczona do przechowywania akcesoriów do nacisku złączy aluminiowych.

Końcówki i łączniki
kablowe nN 

Końcówki
izolowane

Łączniki typu
"C"

Końcówki i łączniki
kablowe WN 

Końcówki i łączniki
kablowe Al

 400 240 185 400 300

ZASTOSOWANIE – Max przekrój w mm2

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P26* 445x290xh115 1,2 — ●
 VAL 130** 360x280xh48 3,0 — ●
 VAL 130-U*** 450x305xh80 5,0 — ●
*Przeznaczona do przechowywania głowicy i 12 kompletów matryc.
**Przeznaczona do przechowywania akcesoriów do zaciskania złączy aluminiowych.
***Przeznaczona do przechowywania głowicy, półokrągłych matryc i matryc do złączy aluminiowych.

Końcówki i łączniki
kablowe nN 

Końcówki
izolowane

Łączniki typu
"C"

Końcówki i łączniki
kablowe WN 

Końcówki i łączniki
kablowe Al

 400 240 185 400 300

Siła
nacisku

kN

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 130 700 245 89 3,7

VAL 130

VAL P26

VAL 130-U

PRASKA HYDRAULICZNA

Parametry

Praski standardowo dostarczane są bez ma-
tryc. W celu ich dobroru należy się kierować 
tablicami dostępnymi na stronach 196-205.

HT 131-UC

Solidna praska 
ws p ó ł p ra c u j ą ca 
z akcesoriami do naci-
sku złączy aluminiowych 
w systemie  „Deep Stepped Indent” 
(stopniowe zaciskanie  ).

Praska HT 131-UC współpracuje z pół-
okrągłymi matrycami dedykowanymi 
do narzędzi o sile nacisku 130 kN.  Za-
kres stosowania praski  HT 131-UC jest 
identyczny jak w przypadku HT 131-C.

Siła
nacisku

kN Długość Szerokość

Wymiary w mm

 130 488 149 5,4

ZASTOSOWANIE – Max przekrój w mm

Typ Wymiary w mm

 VAL P3* 620x380xh135 2,5 
 VAL 130*● 360x280xh48 3,0 — 
*Przeznaczona do przechowywania narzędzi i 14 kompletów półokrągłych matryc.
**Przeznaczona do przechowywania akcesoriów do nacisku złączy aluminiowych.

Końcówki i łączniki
kablowe nN 

Końcówki
izolowane

 400 240 185 400 300

ParametryHT 131-UC

RHU 131-C
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Hydrauliczna praska 
w postaci głowicy wyposażona 
w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnie-
niu roboczym 700 bar (patrz strony 
172-176).

Głowica RHU 131-C jest przeznaczona 
do tej samej gamy złączy, co praska 
HT 131-UC.

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

Parametry

ZASTOSOWANIE – Max przekrój w mm2

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P26* 445x290xh115 1,2 — ●
 VAL 130** 360x280xh48 3,0 — ●
 VAL 130-U*** 450x305xh80 5,0 — ●
*Przeznaczona do przechowywania głowicy i 12 kompletów matryc.
**Przeznaczona do przechowywania akcesoriów do zaciskania złączy aluminiowych.
***Przeznaczona do przechowywania głowicy, półokrągłych matryc i matryc do złączy aluminiowych.

Końcówki i łączniki
kablowe nN 

Końcówki
izolowane

Łączniki typu
"C"

Końcówki i łączniki
kablowe WN 

Końcówki i łączniki
kablowe Al

 400 240 185 400 300

Siła
nacisku

kN

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 130 700 245 89 3,7

Praski standardowo dostarczane są bez ma-
tryc. W celu ich dobroru należy się kierować 
tablicami dostępnymi na stronach 196-205.

RHU 131-C

VAL 130-UVAL 130

VAL P26
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Praski standardowo dostarczane są bez matryc. W celu ich dobroru należy się kierować tablicami dostępnymi na stronach 196-205.

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

Parametry

Hydrauliczna praska w postaci głowicy 
z automatycznym szybkozłączem do 
łączenia z pompą hydrauliczną o mak-
symalnym ciśnieniu roboczym 700 bar 
(patrz strony 172-176).
Jako wyposażenie dodatkowe do-
stępny jest adapter AU230-130D, 
który umożliwia współpracę głowicy 
z półokrągłymi matrycami dedyko-
wanymi do narzędzi o sile nacisku 
130 kN. Dostępna jest także szeroka 
gamma matryc do złączy elektrycznych 
zgodnych z DIN oraz matryca do cięcia 
przewodów wykonanych z miedzi, 
aluminium, AFL i stali.

ECW-H3D

ZASTOSOWANIE – Max przekrój w mm2

Końcówki i łączniki
kablowe nN 

Końcówki
izolowane

Łączniki typu
"C"

Końcówki i łączniki
kablowe WN 

 630 300 240 630

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL ECW-H3D* 345x305xh90 4,2 — ●
*Przeznaczona do przechowywania głowicy i 10 zestawów matryc.

Typ matrycy Zakres cięcia Typ złącza

WT2-3D

ø 20 mm

Matryca jest przeznaczona do cięcia linek stalowych  
(R ≤ 160 daN/mm2) o następującej budowie:

19 x 1,2 = Ø ok. 6,0 mm
  7 x 3,0 = Ø ok. 9,0 mm

19 x 2,1 = Ø ok. 10,5 mm
19 x 2,3 = Ø ok. 11,5 mm

Cu, Al, i AFL

ø 20 mm Elastyczna linka stalowa
 ≥ 200 żył

Siła
nacisku

kN

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 230 700 290 120 5,5

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

Parametry

Hydrauliczna praska w postaci głowicy 
z automatycznym szybkozłączem do 
łączenia z pompą hydrauliczną o mak-
symalnym ciśnieniu roboczym 700 bar 
(patrz strony 172-176).
Służy do zaciskania złączy aluminio-
wych na żyłach o maksymalnym prze-
kroju 500 mm2.
Dostępne są także matryce do nacisku 
końcówek i łączników miedzianych.

RHU 231

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL 231* 470x273xh96 7,2 ● —
*Przeznaczona do przechowywania głowicy i matryc do nacisku złączy Al.

Siła
nacisku

kN

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 230 700 320 110 6,4

ZASTOSOWANIE – Max przekrój w mm2

Końcówki i łączniki kablowe Al Końcówki i łącznikikablowe Cu

 500 630

AKCESORIA ECW-H3D DO CIĘCIA

Parametry

Hydrauliczna praska w postaci głowicy 
z automatycznym szybkozłączem do 
łączenia z pompą hydrauliczną o mak-
symalnym ciśnieniu roboczym 700 bar 

ECW-H3D
Ciężar

kg

 230 700 290 120 5,5

Hydrauliczna praska w postaci głowicy 
z automatycznym szybkozłączem do 
łączenia z pompą hydrauliczną o mak-
symalnym ciśnieniu roboczym 700 bar 
(patrz strony 172-176).

Ciężar
kgSzerokość

Wymiary w mm

 230 700 320 110 6,4
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Hydrauliczna praska w postaci głowicy 
z automatycznym szybkozłączem do 
łączenia z pompą hydrauliczną o mak-
symalnym ciśnieniu roboczym 700 
bar (patrz strony 172-176). 

Hydrauliczna praska w postaci głowi-
cy z automatycznym szybkozłączem 
do łączenia z pompą hydrauliczną 
o maksymalnym ciśnieniu roboczym 
700 bar (patrz strony 172-176). 
Umożliwia zaciskanie końcówek na 
żyłach aluminiowych o maksymal-
nym przekroju 630 mm2 (zgodnie 
z HN 68 S90). 
Jako wyposażenie dodatkowe do-
stępne są adaptery AU 230-130-C/
Ni AU 230-PS/E, które umożliwiają 
współpracę głowicy z półokrągłymi 
matrycami dedykowanymi do narzę-
dzi o sile nacisku 130 kN.

ZASTOSOWANIE – Max przekrój w mm2

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL 230-630* 405x230xh145 3,5 ● —
 VAL MAT 230-630* 290x260xh70 3,1 — ●
*Przeznaczona do przechowywania głowicy.
**Przeznaczona do przechowywania akcesoriów.

Końcówki i łączniki
kablowe Cu

Łączniki typu
"C"

Końcówki i łączniki
kablowe WN 

Końcówki i łączniki
kablowe Al

 400 630 185 400

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

ParametryRHU 230-630

VAL 230-630VAL MAT 230-630 VAL 230-630

**Przeznaczona do przechowywania akcesoriów.

VAL MAT 230-630

Siła
nacisku

kN

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 230 700 365 193 9,0

ZASTOSOWANIE – Zaciskanie złączy w sześciokąt zgodnie z DIN 48083  - Max przekrój w mm2

Cu Al AFL

 1000 1000 680/85

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

ParametryRHU 450
Siła

nacisku
kN

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 450 700 260 120 10,3

Praski standardowo dostarczane są bez matryc. W celu ich dobroru należy się kierować tablicami dostępnymi na stronach 196-205.

Hydrauliczna praska w postaci głowi-
cy z automatycznym szybkozłączem 
do łączenia z pompą hydrauliczną 
o maksymalnym ciśnieniu roboczym 
700 bar (patrz strony 172-176). 

ParametryRHU 230-630
Siła

nacisku
kN

Maksymalne ciśnienie

 230 700 365 193 9,0

Hydrauliczna praska w postaci głowicy 
z automatycznym szybkozłączem do 

ParametryRHU 450

 450 700 260 120 10,3

Jako wyposażenie dodatkowe do-
stępny jest adapter AU450-130D, 
który  umożliwia współpracę głowicy 
z półokrągłymi matrycami dedyko-
wanymi do narzędzi o sile nacisku 
130 kN.

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL 450* 285x212xh124 2,8 ● —
*Przeznaczona do przechowywania głowicy.

kg razem z narzędziem osobno

 VAL 450* 285x212xh124 2,8 ● —
*Przeznaczona do przechowywania głowicy.
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Hydrauliczna praska w postaci głowi-
cy z automatycznym szybkozłączem 
do łączenia z pompą hydrauliczną 
o maksymalnym ciśnieniu roboczym 
700 bar (patrz strony 172-176).
Jako wyposażenie dodatkowe dostęp-
ny jest adapter AU520-130C, który  
umożliwia współpracę głowicy z pół-
okrągłymi matrycami dedykowanymi 
do narzędzi o sile nacisku 130 kN.

RHU 520

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL 520* 384x231xh145 3,2 — ●
 VAL MAT 520** 500x310xh68 5,1 — ●
*Przeznaczona do przechowywania głowicy.
** Przeznaczona do przechowywania głowicy i 10 zestawów matryc.

VAL MAT 520 VAL 520

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

Parametry

VAL 520VAL MAT 520

Siła
nacisku

kN

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 520 700 306 200 18,0

ZASTOSOWANIE – Max przekrój w mm2

Końcówki i łączniki kablowe Linie napowietrzne WN

  1200 630

Praski standardowo dostarczane są bez matryc. W celu ich dobroru należy się kierować tablicami dostępnymi na stronach 196-205.
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Hydrauliczna praska w postaci głowicy 
z automatycznym szybkozłączem do 
łączenia z pompą hydrauliczną o mak-
symalnym ciśnieniu roboczym 700 bar 
(patrz strony 172-176).

PRASKA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

ParametryRHU 600

VAL 600

Siła
nacisku

kN

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar

Ciężar
z podporą

kgDługość Szerokość

Wymiary wraz z podporą w mm

 600 700 447 241 22,4

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL 600* 480x235xh260 8,6 ● —
*Przeznaczona do przechowywania głowicy.

ZASTOSOWANIE

- Matryce serii Alcoa „U” i serii Burndy „L”, itd.
- Aluminium i miedź o maksymalnym wielkości 2156 MCM
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Wersja standardowa jest obsługiwana 
za pomocą pompy jednostronnego 
działania. Istnieje możliwość zmiany 
zasilania jednostronnego na dwustron-
ne poprzez wymianę szybkozłącza  na  
"żeńskie".  
Głowica RHU1000 współpracuje ze 
wszystkimi typami półokrągłych matryc 

RHU 1000
PRASA HYDRAULICZNA - GŁOWICA

Parametry

Siła
nacisku

kN

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 1,100 700 414 278 50,6

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL 1000* 334x244xh435 12 ● —
*Przeznaczona do przechowywania głowicy.

Pociągnąć za sworzeń. .. do prawidłowego położenia.Górna część obraca się automatycznie...

Mocowanie górnej matrycy:

Po wymianie matryc  
umieścić w głowicy górną część prasy.

RHU 1000 to prasa hydrauliczna o sile 
nacisku 1100 kN przeznaczona do 
złączy  przesyłowych oraz połączeń 
z podstacjami. Automatyczne szyb-
kozłącze umożliwia  połączenie prasy 
z pompą hydrauliczną o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym 700 bar (patrz strony 
172-176). 

występujących w większości narzędzi 
o sile zacisku 100 ton, np. typu Alcoa. 
Górna częśc prasy może zostać odłą-
czona, co ułatwia prawidłowe ułoże-
nie złącza. W czasie procesu wymiany 
matrycy górna część głowicy obraca się 
automatycznie, aby ustalić prawidłowe 
położenie matryc.  

Ucho do podnoszenia jest dokręca-
ne do podstawy cylindra i ułatwia 
przenoszenie głowicy w powietrzu.

Zasilanie za pomocą  
 pojedynczego lub podwójnego

źródła hydraulicznego

VAL 1000

*Przeznaczona do przechowywania głowicy.

 pojedynczego lub podwójnego

VAL 1000

Wersja standardowa jest obsługiwana 
za pomocą pompy jednostronnego 
działania. Istnieje możliwość zmiany 

kgSzerokość

 1,100 700 414 278 50,6

występujących w większości narzędzi 
o sile zacisku 100 ton, np. typu Alcoa. 
Górna częśc prasy może zostać odłą-

Zasilanie za pomocą  
 pojedynczego lub podwójnego

źródła hydraulicznego

Nowość
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Ręczne nożyce hydrauliczne 
przeznaczone do cięcia kabli 
miedzianych, aluminiowych oraz te-
lekomunikacyjnych o maksymalnej 
średnicy 50 mm. 
Dwie prędkości robocze. Pierwsza do 
szybkiego przemieszczenia ostrzy w kie-
runku kabla oraz druga zapewniająca 
dużą siłę cięcia. 
Ostrza produkowane są ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości dodatkowo 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantuje 
to bardzo długą żywotność.

Otwierana głowica umożliwia 
cięcie kabli już ułożonych. 

Hydrauliczna głowica do cięcia wyposażo-
na w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 700 bar (patrz strony 172-176).
Głowica TC050 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC051.

Hydrauliczna głowica do cięcia wyposażo-
na w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 700 bar (patrz strony 172-176).
Głowica TC050 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC051.

Ręczne nożyce hydrauliczne 
przeznaczone do cięcia kabli 
miedzianych, aluminiowych oraz te-
lekomunikacyjnych o maksymalnej 
średnicy 50 mm. 
Dwie prędkości robocze. Pierwsza do 
szybkiego przemieszczenia ostrzy w kie-
runku kabla oraz druga zapewniająca 
dużą siłę cięcia. 
Ostrza produkowane są ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości dodatkowo 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantuje 
to bardzo długą żywotność.

Otwierana głowica umożliwia 
cięcie kabli już ułożonych. 

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

Ręczne nożyce hydrauliczne prze-
znaczone do cięcia kabli miedzianych, 
aluminiowych oraz telekomunikacyj-
nych o maksymalnej średnicy 65 mm. 
Dwie prędkości robocze.
Ostrza produkowane są ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości dodatkowo 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantu-
je to bardzo długą żywotność.

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

Otwierana głowica umożli-
wia cięcie kabli już ułożonych. 
Obrotowa głowica (320o) ułatwia 
obsługę i komfort pracy.

Nożyce HT-TC065 wyposażono w za-
wór bezpieczeństwa  oraz dźwignię 
zwalniającą ciśnienie na każdym eta-
pie operacji.

Obrotowa głowica (90o) ułatwia obsłu-
gę i komfort pracy. Nożyce wyposażono 
w zawór bezpieczeństwa  oraz dźwignię 
zwalniającą ciśnienie na każdym eta-
pie operacji.

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 010 545x160 0,15 ● —

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar 

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 497 129 4,38

ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

H T- T C 0 5 1

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

H T- T C 0 6 5

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 010 545x160 0,15 ● —

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar 

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 65 523 129 5

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 011 360x137 0,13 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar 

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 700 325 112 3,2

 Pokrowiec 011 360x137 0,13 ● —

zwalniającą ciśnienie na każdym eta-
pie operacji.

zwalniającą ciśnienie na każdym eta-
pie operacji.

Ręczne nożyce hydrauliczne prze-
znaczone do cięcia kabli miedzianych, 
aluminiowych oraz telekomunikacyj-
nych o maksymalnej średnicy 65 mm. 
Dwie prędkości robocze.
Ostrza produkowane są ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości dodatkowo 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantu-
je to bardzo długą żywotność.

Otwierana głowica umożli-
wia cięcie kabli już ułożonych. 
Obrotowa głowica (320o) ułatwia 
obsługę i komfort pracy.

H T- T C 0 6 5

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm

 Pokrowiec 010 545x160 0,15 

średnica cięcia
mm Długość

 65 523 129 5

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

TC 050
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Ręczne nożyce hydraulicz-
ne przeznaczone do cięcia 

kabli miedzianych, aluminiowych 
oraz telekomunikacyjnych o maksy-
malnej średnicy 85 mm. 
Jest to nowy model o solidnej so-
lidnego i  wytrzymałej konstrukcji. 

Dwie prędkości ro-
bocze. Pierwsza do 

szybkiego przemieszczenia 
ostrzy w kierunku kabla oraz druga 
zapewniająca dużą siłę cięcia.
Ostrza są produkowane ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości poddanej 
obróbce cieplnej. Gwarantuje to bar-
dzo długą żywotność.
Otwierana głowica umożliwia cięcie 
kabli już ułożonych, a możliwość jej 
obrotu o 180O ułatwia obsługę i kom-
fort pracy. 
Nożyce HT-TC0851 wyposażono w za-
wór bezpieczeństwa  oraz dźwignię 
zwalniającą ciśnienie na każdym etapie 
operacji. 

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

Hydrauliczna głowica 
do cięcia wyposażona 

w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnie-
niu roboczym 700 bar (patrz strony 
172-176).

Głowica TC085 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC0851.

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P7 727x202xh115 1,3 ● —

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar 

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 85 652,5 175 6,6

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL TC 085 465x155xh65 2,4 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 85 700 409 135 4,9

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

H T- T C 0 8 5 1

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

TC 085
ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

TC 085

Hydrauliczna głowica 
do cięcia wyposażona 

w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnie-
niu roboczym 700 bar (patrz strony 
172-176).

Głowica TC085 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC0851.

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

Kupowana 
osobno

—

Ciężar
kg

 85 700 409 135 4,9

H T- T C 0 8 5 1

Ręczne nożyce hydraulicz-
ne przeznaczone do cięcia 

kabli miedzianych, aluminiowych 
oraz telekomunikacyjnych o maksy-
malnej średnicy 85 mm. 
Jest to nowy model o solidnej so-
lidnego i  wytrzymałej konstrukcji.

Dwie prędkości ro-
bocze. Pierwsza do 

szybkiego przemieszczenia 
ostrzy w kierunku kabla oraz druga 
zapewniająca dużą siłę cięcia.
Ostrza są produkowane ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości poddanej 
obróbce cieplnej. Gwarantuje to bar-
dzo długą żywotność.
Otwierana głowica umożliwia cięcie 
kabli już ułożonych, a możliwość jej 
obrotu o 180O ułatwia obsługę i kom-
fort pracy. 
Nożyce HT-TC0851 wyposażono w za-
wór bezpieczeństwa  oraz dźwignię 
zwalniającą ciśnienie na każdym etapie 
operacji. 

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

WALIZKA TRANSPORTOWA

Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

—

 85 652,5 175 6,6

 VAL TC 085 465x155xh65 2,4 ● 

 VAL P7 727x202xh115 1,3  VAL P7 727x202xh115 1,3 ● 
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Głowica hydrauliczna przeznaczona do 
cięcia kabli miedzianych i aluminowych 
o maksymalnej średnicy  95 mm.

Głowica wyposażona jest w szybkozłą-
cze do łączenia z pompą hydrauliczną 
o maksymalnym ciśnieniu roboczym 
700 bar (patrz strony 172-176).

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL 096 450x265xh145 6,8 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 95 700 397 249 7,9

Uchwyt zaprojektowany  
z myślą o komforcie pracy

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

TC 096

Głowica hydrauliczna przeznaczona do 
cięcia kabli miedzianych i aluminowych 
o maksymalnej średnicy  95 mm.

Głowica wyposażona jest w szybkozłą-
cze do łączenia z pompą hydrauliczną 
o maksymalnym ciśnieniu roboczym 

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

Typ Wymiary w mm

 VAL 096 450x265xh145 6,8 

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar

 95 700 397 249 7,9

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

TC 096
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Głowica hydrauliczna przeznaczona do 
cięcia kabli miedzianych, aluminowych 
oraz telekomunikacyjnych  o maksy-
malnej średnicy 120 mm.

Otwierana głowica umożliwia cięcie 
kabli już ułożonych. Uchwyt ułatwia 
komfortowe ustawienie głowicy wzglę-
dem przecinanego kabla.

Głowica wyposażona jest w szybkozłą-
cze do łączenia z pompą hydrauliczną 
o maksymalnym ciśnieniu roboczym 
700 bar (patrz strony 172-176).

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL TC 120 590x209xh84 4,9 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 120 700 536 175 9,5

Zakres cięcia głowicy TC 120 – przykłady:
3x150 mm2  - zbrojony; średnica  Ø80 mm
1000 mm2 - miedziany, izolowany EPR (kauczuk etylenowo-propylenowy);   Ø85 mm
1000 mm2 - miedziany, izolowany EPR; powłoka ołowiana;   Ø92 mm
1000 mm2 - miedziany, izolowany EPR; powłoka ołowiana; powłoka PE;   Ø100 mm
240 mm2 - izolowany EPR ((kauczuk etylenowo-propylenowy)

Ty
p  

ka
bla

Otwierana głowica 
umożliwia cięcie kabli 

już ułożonych

Wygodny uchwyt 
ułatwiający obsługę

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

TC 120

Głowica hydrauliczna przeznaczona do 
cięcia kabli miedzianych, aluminowych 
oraz telekomunikacyjnych  o maksy-
malnej średnicy 120 mm.

Otwierana głowica umożliwia cięcie 
kabli już ułożonych. Uchwyt ułatwia 
komfortowe ustawienie głowicy wzglę-
dem przecinanego kabla.

Głowica wyposażona jest w szybkozłą-

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL TC 120 590x209xh84 4,9 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 120 700 536 175 9,5

Zakres cięcia głowicy TC 120 – przykłady:
3x150 mm2  - zbrojony; średnica  Ø80 mm
1000 mm2 - miedziany, izolowany EPR (kauczuk etylenowo-propylenowy);   Ø85 mm
1000 mm2 - miedziany, izolowany EPR; powłoka ołowiana;   Ø92 mm

Ty
p  

ka
bla

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

TC 120
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ZAKRES CIĘCIA

MATERIAŁ
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA ROZCIĄGANIE

(daN/mm2)

MAX ŚREDNICA CIĘCIA (mm)

HT-TC026   HT-TC026Y
TC 025   B-TC250

RO
DZ

AJ
 ŻY

ŁY
MIEDŹ ≤ 41 25
ALUMINIUM ≤ 20 25
ALMELEC ≤ 34 25

STAL                                            ≤ 180

PRZYKŁADY:
  7 x 3,0 : Ø ok. =   9,0 mm

19 x 2,1 : Ø ok. =   10,5 mm
19 x 2,2 : Ø ok. =   11,0 mm
19 x 2,3 : Ø ok. =   11,5 mm

STAL (WIELODRUTOWA)
Ilość ≥ 200 ≤ 180 18

AFL                            ≤ 180

25 
PRZYKŁADY:

26 x 2,50 + 7 x 1,95 : Ø ok. =   15,85 mm
26 x 3,06 + 7 x 2,38 : Ø ok. =   19,38 mm
26 x 3,60 + 7 x 2,80 : Ø ok. =  22,80 mm

PR
ĘT

Y

STAL                                             ≤ 60 13
≤ 42 16

MIEDŹ                                                ≤ 30 20
≤ 25 23

ALUMINIUM ≤ 16 25

Hydrauliczna głowica do cięcia wyposażo-
na w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 700 bar (patrz strony 172-176).

Głowica TC025 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC026.

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

Ręczne nożyce hy-
drauliczne przezna-
czone do cięcia kabli 
miedzianych, aluminiowych, 
AFL oraz prętów stalowych i alu-
miniowych o maksymalnej średnicy 
25 mm.
Dwie prędkości robocze. Pierwsza 
do szybkiego przemieszczenia ostrzy 
w kierunku kabla oraz druga zapew-
niająca dużą siłę cięcia.
Ostrza są produkowane ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości poddanej 
obróbce cieplnej. Gwarantuje to bar-
dzo długą żywotność.
Otwierana głowica umożliwia cię-
cie kabli już ułożonych, a obrotowa 
głowica o 90O ułatwia obsługę i kom-
fort pracy.

Nożyce HT-TC026 wyposażono w za-
wór bezpieczeństwa oraz dźwignię 
zwalniającą ciśnienie na każdym eta-
pie operacji.

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 001 430x155 0,15 ● —

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 007 350x105 0,13 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 25 700 213 82 2,0

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 25 382 129 3,2

LINIE NAPOWIETRZNE

H T- T C 0 2 6

LINIE NAPOWIETRZNE

TC 025
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Hydrauliczna głowica do cięcia wyposażo-
na w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 700 bar (patrz strony 172-176).

Głowica TC025 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC026.

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 007 350x105 0,13 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 25 700 213 82 2,0

LINIE NAPOWIETRZNE

TC 025

MATERIAŁ

RO
DZ

AJ
 ŻY

ŁY
MIEDŹ
ALUMINIUM
ALMELEC

STAL                                            

Ręczne nożyce hy-
drauliczne przezna-
czone do cięcia kabli 
miedzianych, aluminiowych, 
AFL oraz prętów stalowych i alu-
miniowych o maksymalnej średnicy 
25 mm.
Dwie prędkości robocze. Pierwsza 
do szybkiego przemieszczenia ostrzy 
w kierunku kabla oraz druga zapew-
niająca dużą siłę cięcia.
Ostrza są produkowane ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości poddanej 
obróbce cieplnej. Gwarantuje to bar-
dzo długą żywotność.
Otwierana głowica umożliwia cię-
cie kabli już ułożonych, a obrotowa 
głowica o 90O ułatwia obsługę i kom-
fort pracy.

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

Typ Wymiary w mm

 Pokrowiec 001 430x155 0,15 

Max
średnica cięcia

mm

 25 382 129 3,2

LINIE NAPOWIETRZNE

H T- T C 0 2 6

ZAKRES CIĘCIA

 ŚREDNICA CIĘCIA (mm)

 Pokrowiec 001 430x155 0,15 

Wymiary w mm

 Pokrowiec 001 430x155 0,15 



141

www.transtools.pl
info@transtools.pl

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 001 430x155 0,15 ● —

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 25 394,5 129 3,35

LINIE NAPOWIETRZNE

HT- TC026Y

Ręczne noży-
ce hydrauliczne 

przeznaczone do 
cięcia kabli miedzia-

nych, aluminiowych, AFL, 
linek stalowych o maksymal-

nej średnicy 25 mm, a także sta-
lowych prętów uziemiających oraz 
odciągów o maksymalnej średnicy 
16 mm. Nożyce posiadają dwie pręd-
kości robocze. Pierwsza do szybkiego 
przemieszczenia ostrzy w kierunku 
kabla oraz druga zapewniająca dużą 
siłę cięcia. Ostrza są produkowane ze 
specjalnej stali o dużej wytrzymałości 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantu-
je to bardzo długą żywotność.
Głowicę można obracać o 180O co 
ułatwia obsługę i komfort pracy, 
a możliwośc jej otwarcia umożliwia 
cięcie kabli już ułożonych. 
Nożyce HT-TC026Y wyposażono w za-
wór bezpieczeństwa oraz dźwignię 
zwalniającą ciśnienie na każdym eta-
pie operacji.

Idealne do prętów uziemiających i odciągów

HT-TCO26Y   Zakres cięcia głowicy – przykładów: 
Ø

PRĘTY UZIEMIAJĄCE I ODCIĄGI
mm cale
12,7 1/2" STALOWY PRĘT UZIEMIAJĄCY POWLEKANY MIEDZIĄ; Wytrzymałość na rozciąganie = 79 daN/mm2

14,2 / STALOWY PRĘT UZIEMIAJĄCY POWLEKANY MIEDZIĄ; Wytrzymałość na rozciąganie = 69 daN/mm2

15,6 / STALOWY PRĘT UZIEMIAJĄCY; Wytrzymałość na rozciąganie = 69 daN/mm2

15,9 5/8" STALOWY PRĘT UZIEMIAJĄCY POWLEKANY MIEDZIĄ (CON ED - ILLINOIS); Wytrzymałość na rozciąganie = 57 daN/mm2

15,9 5/8" STALOWY PRĘT UZIEMIAJĄCY POWLEKANY MIEDZIĄ (CON ED - STATEN ISLAND); Wytrzymałość na rozciąganie = 78 daN/mm2

19 3/4" STALOWY PRĘT UZIEMIAJĄCY POWLEKANY MIEDZĄ; Wytrzymałość na rozciąganie = 74 daN/mm2

9,15 (3,05x7) / ODCIĄG
10,8 (3,6x7) / ODCIĄG (PORTLAND GENERAL ELECTRIC)
11,1 (3,7x7) / ODCIĄG (PORTLAND GENERAL ELECTRIC)
12,3 (4,1x7) / ODCIĄG (PORTLAND GENERAL ELECTRIC)
12,6 (4,2x7) / ODCIĄG (PORTLAND GENERAL ELECTRIC)

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

—

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 25 394,5 129 3,35

Ręczne noży-
ce hydrauliczne 

przeznaczone do 
cięcia kabli miedzia-

nych, aluminiowych, AFL, 
linek stalowych o maksymal-

nej średnicy 25 mm, a także sta-
lowych prętów uziemiających oraz 
odciągów o maksymalnej średnicy 
16 mm. Nożyce posiadają dwie pręd-
kości robocze. Pierwsza do szybkiego 
przemieszczenia ostrzy w kierunku 
kabla oraz druga zapewniająca dużą 
siłę cięcia. Ostrza są produkowane ze 
specjalnej stali o dużej wytrzymałości 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantu-
je to bardzo długą żywotność.
Głowicę można obracać o 180O co 
ułatwia obsługę i komfort pracy, 
a możliwośc jej otwarcia umożliwia 
cięcie kabli już ułożonych. 
Nożyce HT-TC026Y wyposażono w za-
wór bezpieczeństwa oraz dźwignię 
zwalniającą ciśnienie na każdym eta-
pie operacji.

Idealne do prętów uziemiających i odciągów

LINIE NAPOWIETRZNE

HT- TC026Y

 Pokrowiec 001 430x155 0,15 ● 
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WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P7 727x202xh115 1,3 ● —

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 40 550 144 5,8

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

Hydrauliczna głowi-
ca do cięcia wyposażona 
w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnie-
niu roboczym 700 bar (patrz strony 
172-176).
Głowica TC04 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC041.

LINIE NAPOWIETRZNE

TC 04

Ręczne nożyce hy-
drauliczne przezna-
czone do cięcia kabli 
miedzianych, aluminiowych, 
AFL oraz prętów stalowych i alu-
miniowych o maksymalnej średnicy 
40 mm.
Jest to nowa konstrukcja o solid-
nej i wytrzymałej budowie. Ostrza 
są produkowane ze specjalnej stali 
o dużej wytrzymałości poddanej ob-
róbce cieplnej. Gwarantuje to bardzo 
długą żywotność.
Otwierana głowica umożliwia cięcie 
kabli już ułożonych, a możliwość jej 
obrotu o 180O ułatwia obsługę i kom-
fort pracy.

Nożyce HT-TC041 są wy-
posażone w zawór 
bezpieczeństwa 
zapobiegający 
przekroczeniu 
maksymalnego 
ciśnienia. 

LINIE NAPOWIETRZNE

H T- T C 0 4 1

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 40 700 311 100 4,0
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HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

Hydrauliczna głowi-
ca do cięcia wyposażona 
w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnie-
niu roboczym 700 bar (patrz strony 
172-176).
Głowica TC04 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC041.

LINIE NAPOWIETRZNE

TC 04

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL 04 350x125xh68 2,0 ● —

Nożyce HT-TC041 są wy-

 VAL 04 350x125xh68 2,0 ● —

ZAKRES CIĘCIA

MATERIAŁ
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA ROZCIĄGANIE

(daN/mm2)

MAX ŚREDNICA CIĘCIA (mm)

HT-TC 041
TC 04     B-TC04 B-TC450

RO
DZ

AJ
 ŻY

ŁY

MIEDŹ ≤ 41 40 45
ALUMINIUM     ≤ 20 40 45
ALMELEC          ≤ 34 40 45

STAL                                            ≤ 180
PRZYKŁADY:

  7 x 3,0 : Ø ok. =   9,0 mm
19 x 2,1 : Ø ok. =   10,5 mm
19 x 2,3 : Ø ok. =   11,5 mm

STAL (WIELODRUTOWA)
Ilość ≥ 200 ≤ 180 18

AFL                         ≤ 180

40 45

PRZYKŁADY:
26 x 2,50 +   7 x 1,95 : Ø ok. =   15,85 mm
26 x 3,06 +   7 x 2,38 : Ø ok. =   19,38 mm
26 x 3,60 +   7 x 2,80 : Ø ok. =  22,80 mm
54 x 3,50 + 19 x 2,10 : Ø ok. =  31,50 mm
54 x 4,36 + 19 x 2,62 : Ø ok. =  39,20 mm

PR
ĘT

Y

STAL                                             ≤ 60 18
≤ 42 20

MIEDŹ                                                ≤ 30 30
≤ 25 32

ALUMINIUM                                         ≤ 16 40 45
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NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 010 545x160 0,15 ● —

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 503 129 4,7

Ręczne nożyce hydraulicz-
ne przeznaczone do cięcia kabli 

miedzianych, aluminiowych, AFL oraz 
prętów stalowych i aluminiowych 
o maksymalnej średnicy 50 mm.
Nożyce HT-TC051Y są wyposażone 
w dwustopniowy układ hydrauliczny, 
który umożliwia szybki posuw ostrzy 
w kierunku kabla.  To sprawdzony sys-
tem pozwalacjący na znaczną oszczęd-
ności czasu i energii. Wyposażono je 
w automatyczny zawór bezpieczeń-
stwa, który aktywuje się po osiągnięciu 
maksymalnego ciśnienia. Zapewnia 
to bezpieczeństwo operatorowi oraz 
wydłuża żywotność ostrzy, które są 
produkowane ze specjalnej stali o du-
żej wytrzymałości poddanej obróbce 
cieplnej. Gwarantuje to bardzo dłu-
gą żywotność.
Ostrza mają kształt gwarantujący 
„czyste” cięcie. 
Otwierana głowica umożliwia cięcie 
kabli już ułożonych, a możliwość jej 
obrotu o 90O ułatwia obsługę i kom-
fort pracy.
Nożyce dostarczane są w pokrowcu, 
który umożliwia bezpieczne przecho-
wywanie narzędzia, gdy nie jest ono 
używane. 

LINIE NAPOWIETRZNE

H T- T C 0 5 1 Y

Hydrauliczna głowica do cięcia wy-
posażona w szybkozłącze do łączenia 
z pompą hydrauliczną o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym 700 bar (patrz 
strony 172-176).
Głowica TC 050Y ma te same para-
metry cięcia, co nożyce HT-TC051Y.

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry
LINIE NAPOWIETRZNE

TC 050Y

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 011 360x137 0,13 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar 

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 700 331 112 3,3

Nie nadaje się do cięcia odciągów oraz lin i prętów uziemiających ze stali.

Nie nadaje się do cięcia odciągów oraz lin i prętów uziemiających ze stali.

LINIE NAPOWIETRZNE

H T- T C 0 5 1 Y
NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 010 545x160 0,15 ● —

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 503 129 4,7

Ręczne nożyce hydraulicz-
ne przeznaczone do cięcia kabli 

miedzianych, aluminiowych, AFL oraz 
prętów stalowych i aluminiowych 
o maksymalnej średnicy 50 mm.
Nożyce HT-TC051Y są wyposażone 
w dwustopniowy układ hydrauliczny, 
który umożliwia szybki posuw ostrzy 
w kierunku kabla.  To sprawdzony sys-
tem pozwalacjący na znaczną oszczęd-
ności czasu i energii. Wyposażono je 
w automatyczny zawór bezpieczeń-
stwa, który aktywuje się po osiągnięciu 
maksymalnego ciśnienia. Zapewnia 
to bezpieczeństwo operatorowi oraz 
wydłuża żywotność ostrzy, które są 
produkowane ze specjalnej stali o du-
żej wytrzymałości poddanej obróbce 
cieplnej. Gwarantuje to bardzo dłu-
gą żywotność.
Ostrza mają kształt gwarantujący 
„czyste” cięcie. 
Otwierana głowica umożliwia cięcie 
kabli już ułożonych, a możliwość jej 
obrotu o 90O ułatwia obsługę i kom-

Nie nadaje się do cięcia odciągów oraz lin i prętów uziemiających ze stali.
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Hydrauliczna głowica do cięcia wy-
posażona w szybkozłącze do łączenia 
z pompą hydrauliczną o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym 700 bar (patrz 
strony 172-176).
Głowica TC 050Y ma te same para-
metry cięcia, co nożyce HT-TC051Y.

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry
LINIE NAPOWIETRZNE

TC 050Y

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 011 360x137 0,13 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar 

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 700 331 112 3,3

Nie nadaje się do cięcia odciągów oraz lin i prętów uziemiających ze stali.

 Pokrowiec 011 360x137 0,13 ● 

 Pokrowiec 010 545x160 0,15 ● 
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Ręczne no-
życe hydrauliczne 
przeznaczone do cięcia 
kabli miedzianych, aluminio-
wych, AFL oraz prętów stalowych 
i aluminiowych o maksymalnej śred-
nicy 55 mm.
Nożyce HT-TC055 są wyposażone 
w dwustopniowy układ hydrauliczny, 
który umożliwia szybki posuw ostrzy 
w kierunku kabla.  To sprawdzony sys-
tem pozwalacjący na znaczną oszczęd-
ności czasu i energii.
Wyposażono je w automatyczny zawór 
bezpieczeństwa, który aktywuje się po 
osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
Zapewnia to bezpieczeństwo nie tylko 
operatorowi, ale również wydłuża ży-
wotność ostrzy, które są produkowane 
ze specjalnej stali o dużej wytrzymałości 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantuje 
to bardzo długą żywotność
Ostrza mają kształt gwarantu-
jący „czyste” cięcie. 
Otwierana głowica umożli-
wia cięcie kabli już ułożonych, 

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 55 595 144 8,3

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P7 727x202xh115 1,3 ● —

LINIE NAPOWIETRZNE

H T- T C 0 5 5

Ręczne no-
życe hydrauliczne 
przeznaczone do cięcia 
kabli miedzianych, aluminio-
wych, AFL oraz prętów stalowych 
i aluminiowych o maksymalnej śred-
nicy 55 mm.
Nożyce HT-TC055 są wyposażone 
w dwustopniowy układ hydrauliczny, 
który umożliwia szybki posuw ostrzy 
w kierunku kabla.  To sprawdzony sys-
tem pozwalacjący na znaczną oszczęd-
ności czasu i energii.
Wyposażono je w automatyczny zawór 
bezpieczeństwa, który aktywuje się po 
osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
Zapewnia to bezpieczeństwo nie tylko 

Parametry

Max
średnica cięcia

mm Długość

Wymiary w mm

 55 595 144 8,3

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

 VAL P7 727x202xh115 1,3 

LINIE NAPOWIETRZNE

H T- T C 0 5 5

wotność ostrzy, które są produkowane 
ze specjalnej stali o dużej wytrzymałości 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantuje 

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

Hydrauliczna głowica do cięcia wy-
posażona w szybkozłącze do łączenia 
z pompą hydrauliczną o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym 700 bar (patrz 
strony 172-176).
Głowica TC055 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC055.

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL TC055 384x231x145 3,7 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 55 700 357 134 6,6

Parametry

Hydrauliczna głowica do cięcia wy-
posażona w szybkozłącze do łączenia 
z pompą hydrauliczną o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym 700 bar (patrz 
strony 172-176).
Głowica TC055 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC055.

 VAL TC055 384x231x145 3,7 

 55 700 357 134 6,6

a możliwość jej obrotu o 90O ułatwia 
obsługę i komfort pracy.
Nożyce są dostarczane wraz z plasti ko-
wą wazliką, która umożliwia bezpieczne 
przechowywanie narzędzia, gdy nie jest 
ono używane. 

LINIE NAPOWIETRZNE

TC 055

 VAL TC055 384x231x145 3,7 ● —

ZAKRES CIĘCIA

MATERIAŁ
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA ROZCIĄGANIE

(daN/mm2)

MAX ŚREDNICA CIĘCIA (mm)

HT-TC055
TC 055   B-TC550

RO
DZ

AJ
 ŻY

ŁY

MIEDŹ ≤ 41 55
ALUMINIUM     v 55
ALMELEC          ≤ 34 55

STAL                                            ≤ 180
PRZYKŁADY:

  7 x 3,0 : Ø ok. =   9,0 mm
19 x 2,1 : Ø ok. =   10,5 mm
19 x 2,3 : Ø ok. =   11,5 mm

STAL (WIELODRUTOWA)
Ilość ≥ 200 ≤ 180 22

AFL                         ≤ 180

50 
PRZYKŁADY:

26 x 2,50 +   7 x 1,95 : Ø ok. =   15,85 mm
26 x 3,06 +   7 x 2,38 : Ø ok. =   19,38 mm
26 x 3,60 +   7 x 2,80 : Ø ok. =  22,80 mm
26 x 4,44 +   7 x 3,45 : Ø ok. =  28,14 mm
54 x 3,50 + 19 x 2,10 : Ø ok. =  31,50 mm
54 x 4,36 + 19 x 2,62 : Ø ok. =  39,20 mm
83 x 4,60 + 16 x 2,80 : Ø ok. = 50,00 mm

ODCIĄG                                 
(GW15-9/16-188)                 

Bardzo wysoka 
vwytrzymałości 7 x 4,77 : Ø ok. =   14,30 mm

PR
ĘT

Y

STAL                                             ≤ 60 20
≤ 42 22

MIEDŹ                                                ≤ 30 34
≤ 25 38,5

ALUMINIUM                                         ≤ 16 50
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 Hydrauliczna głowica wyposażona 
w szybkozłącze służąca do wycinania 
otworów w miedzi, aluminium oraz 
stali o maksymalej grubości 10 mm.
To małe i niezwykle poręczne narzę-
dzia są użyteczne w przypadku stacji 
transformatorowych, tablic rozdziel-
czych i szaf strowniczych.
Głowica musi być połączona z pompą 
hydrauliczną, która wytwarza ciśnienie 
700 bar (patrz strony 172-176).

Głowice do 
wycinania

RHT

 Hydrauliczna głowica wyposażona 
w szybkozłącze służąca do wycinania 
otworów w miedzi, aluminium oraz 

Głowice do 
wycinania

RHT
Max 

średnica 
mm

Typ
Max ciśnienie

robocze
bar 

Max odległość otworu 
od krawędzi (mm)

Ciężar
kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

RHT 160 21 30 700 240 153 6,5
RHT 160-60N 21 60 700 240 181 9,2

Typ walizki do przechowywania Wymiary w mm Ciężar w kg

 VAL 160* 283x180xh100 2,3
*Dostarczana z głowicą

NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE

Parametry Głowica do 
wycinania
RH-FC48N

Typ walizki do przechowywania Wymiary w mm Ciężar w kg

 VAL P30* 315x300xh95 0,93
*Dostarczana z głowicą 

Max 
średnica 

mm
Typ

Maksymalne 
ciśnienie
robocze

bar 

Max odległość pomiędzy 
środkiem otworu, a 

krawędzią 
mm

Ciężar
kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

RH-FC 48N 47,2 53,5 700 259,5 147,5 3,7

Parametry Głowica do 
wycinania
RH-FC48N

max. 
53.5 mm

Maksymalna 
odległość pomiędzy 
środkiem otworu 
a krawędzią:
53,5 mm

W tabeli znajdują się odno-
śniki dotyczące zestawów 
matryc dostosowanych do 
każdej średnicy otworu.
Narzędzia są przeznaczo-
ne do przebijania otworów 
w stali, laminatach lub 
tworzywie o maksymalnej 
grubości 2 mm.

Hydrauliczna głowica wyposażona 
w szybkozłącze, zaprojektowana do 
wycinania otworów o średnicy od 
15,5 do 47,2 mm bez konieczności 
wcześniejszego nawiercania. Głowica 
musi być połączona z pompą hydrau-
liczną, która wytwarza ciśnienie 700 
bar (patrz strony 172-176).

Wymiary otworów Maksymalna
grubość

stali
(mm)

KodNominalny Pg ISO CaleØ (mm) Ø (cale)
15,5  0,610 Pg9 - -

2

RD 15.5 SS-FC 
16,2  0,638 - ISO-16 - RD 16.2 SS-FC 
17,5  0,689 - - - RD 17.5 SS-FC 
18,8  0,740 Pg11 - - RD 18.8 SS-FC  
19,1  0,752 - - - RD 19.1 SS  
20,5  0,807 Pg 13,5 ISO-20 - RD 20.5 SS  
22,6  0,890 Pg16 - - RD 22.6 SS  
23,8  0,937 - - 5/8" RD 23.8 SS  
25,4  1,000 - ISO-25 - RD 25.4 SS  
27,0  1,063 - - 3/4" RD 27.0 SS  
28,5  1,122 Pg21 - - RD 28.5 SS  
30,5  1,201 - - 7/8" RD 30.5 SS  
31,8  1,252 - - - RD 31.8 SS  
32,5  1,279 - ISO-32 - RD 32.5 SS  
34,6  1,362 - - - RD 34.6 SS  
37,2  1,464 Pg29 - - RD 37.2 SS  
38,1  1,500 - - - RD 38.1 SS  
40,5  1,594 - ISO-40 - RD 40.5 SS-FC  
41,3  1,626 - - - RD 41.3 SS-FC  
42,5  1,673 - - 1 1/4” RD 42.5 SS-FC  
43,2  1,701 - - - RD 43.2 SS-FC  
44,5  1,752 - - - RD 44.5 SS-FC  
47,2  1,858 Pg36 - - RD 47.2 SS-FC  

Maksymalna 
odległość pomiędzy 
środkiem otworu 
a krawędzią:
53,5 mm

VAL P30
Dostarczana w walizce.

MAX GRUBOŚĆ
Średnica otworu (mm) 6,5 8,5 9 10,5 11 13 13,5 14 15 17 19 21
Max grubość miedzi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8
Max grubość stali 10 10 10 10 10 9 9 9 8 7 6 4
Zestaw stempli RT 6,5 RT 8,5 RT 9 RT 10,5 RT 11 RT 13 RT 13,5 RT 14 RT 15 RT 17 RT 19 RT 21

Dostępne akcesoria (wyposażenie dodatkowe):
Średnica otworu w mm 6,5 8,5 9 10,5 11 13 13,5 14 15 17 19 21

Stempel RT 6,5 RT 8,5 RT 9 RT 10,5 RT 11 RT 13 RT 13,5 RT 14 RT 15 RT 17 RT 19 RT 21
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NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE

ParametryHydrauliczna  
wycinarka    
HT-FL75

Hydrauliczna wycinarka zaprojektowa-
na specjalnie do wycinania otworów 
w stali nierdzewnej, stali, laminatach 
oraz tworzywie o maksymalnej gru-
bości 3,5 mm. 
Mała, lekkia i łatwa w obsłudze. 
Dobrze wyważona głowica obraca się 
w zakresie 180-360o, co bardzo ułatwia 
pracę w ograniczonej przestrzeni.
Narzędzie jest dostarczane w plasti ko-
wej walizce VAL P28, która umożliwia 
bezpieczne przechowywanie narzę-
dzia, gdy nie jest ono używane. 
Dostarczane wraz ze ściągaczami 
TD-11 i TD-19 oraz wiertłem krętym 
o średnicy 11,5 mm. 

Tabela dobru stempli znajduje się na 
stronie 170.

Nowość

Głowica do 
wycinania otworów 
RH-FL75

Głowica zaprojektowana specjalnie do 
wycinania otworów w stali nierdzew-
nej, stali, laminatach oraz tworzywie 
o maksymalnym grubości 3,5 mm. 
Mała i lekka, zapewniająca komfort 
obsługi w ograniczonej przestrzeni, 
dzięki zastosowaniu 90O, automatycz-
nego złącza obrotowego do łączenia 
z pompą hydrauliczną o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym 700 bar (patrz 
strony 172-176). 

Dostarczana wraz ze ściągaczami 
TD-11 i TD-19 oraz wiertłem krętym 
o średnicy 11,5 mm. 

Tabela dobru stempli znajduje się na 
stronie 170.

wycinania otworów
RH-FL75

Głowica zaprojektowana specjalnie do 
wycinania otworów w stali nierdzew-

Połączenie umożliwia obrócenie głowicy 
w zakresie 180-360o.

Max 
średnica wycinania 

mm
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 140 452 129  3,67

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P28 620x360xh138 2,4 ● —

wycinarka 
HT-FL75

Hydrauliczna wycinarka zaprojektowa-
na specjalnie do wycinania otworów 
w stali nierdzewnej, stali, laminatach 
oraz tworzywie o maksymalnej gru-
bości 3,5 mm. 
Mała, lekkia i łatwa w obsłudze. 
Dobrze wyważona głowica obraca się 

Typ Wymiary w mm

 VAL P28 620x360xh138 2,4 ● —

Max 
średnica wycinania 

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 140 700 163 106 1,9

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczany
wraz z głowicą

Kupowana 
osobno

 VAL P29 448x288xh105 1,4 ● —
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RHTD 3241 RHTD 1724 RHTD 3241T
 66 40,5 77
 36 25 41
 208 150,5 222
 75,5 54 75,5
 16 7,5 21,5

A
B
C
D
E

WYMIARY w mm:

TF 300-Q 38 FM 
Wąż elastyczny o długości 3 m wypo-
sażony w automatyczne szybkozłącze 
męskie i żeńskie.

TF 600-Q 38 FM
Wąż elastyczny o długości 6 m wy-
posażony w automatyczne szybko-
złącze żeńskie oraz gwint zewnętrzny 
3/8" NPT

TF 300-Q 38 F
Wąż elastyczny o długości 3 m wy-
posażony na jednym końcu w auto-
matyczne szybkozłącze żeńskie, a na 
drugim w gwint zewnętrzny.

A

C

B

A

C

B

E

D

E

D

Węże elastyczne wysokociśnieniowe 
do łączenia głowic hydraulicznych 
z pompami.
Dostępne są także inne długości węży 
na specjalne zamówienie. 

NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE

Parametry Przecinaki do 
nakrętek  

RHTD

Hydrauliczne przecinaki do nakrętek 
wyposażone są w szybkozłącze. Nale-
ży je połączyć z pompą hydrauliczną, 
która wytwarza ciśnienie 700 bar (patrz 
strony 172-176).

VAL P4
Dostarczane 
w wytrzymałym 
walizce z tworzywa

NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE

Parametry Przecinaki do
nakrętek

RHTD

Hydrauliczne przecinaki do nakrętek 
wyposażone są w szybkozłącze. Nale-
ży je połączyć z pompą hydrauliczną, 
która wytwarza ciśnienie 700 bar (patrz 
strony 172-176).

w wytrzymałym 
walizce z tworzywa

KONFIGURACJA NARZĘDZIA DLA RTHD

 27 M 18 27 M18 1/2” 0,807” 32 M 22 32 M  22
 30 M 20 30 M 20 5/8” 1,010” 34 M 22 36 M 24
 32 M 22 32 M 22 3/4” 1,200” 36 M 24 41 M 27
 34 M 22 36 M 24 7/8” 1,375” 41 M 27 
 36 M 24 41 M 27 1” 1,575” 
 41 M 27   1  1/8” 1,770” 

Nakrętki sześciokątne

���

���Ø

�mm
Ø�mm

���

���

���

���Ø

�mm
Ø�mm

���

���ØB

�

�Ø�Ø
ØA �

��

����

OSTRZE PODWÓJNE OSTRZE POJEDYNCZE

Ostrze ruchome i nieruchome oznaczone jako „B” Ostrze ruchome i nieruchome oznaczone jako „A” Ostrze ruchome oznaczone jako „B” – płyty zaślepiające oznaczone jako „C”

Nakrętki kwadratowe Tuleje mocujące* Nakrętki sześciokątne Nakrętki kwadratowe

*Ostrza przeznaczone do cięcia TULEI MOCUJĄCYCH mają specjalny kształt.

Przeznaczone do przecinania nakrętek
mm

Maksymalne ciśnienie
robocze 

bar 
Ciężar 

kg

 16 (M10) ÷ 27 (M18) 700 1,76

RHTD 1724

Przeznaczone do przecinania nakrętek
mm

Maksymalne ciśnienie
robocze 

bar 
Ciężar 

kg

 27 (M18) ÷ 41 (M27) 700 4,6

RHTD 3241

Przeznaczone do przecinania nakrętek kwadratowych, 
sześciokątnych i tulei mocujących

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze 

bar 
Ciężar 

kg

 27 (M18) ÷ 41 (M27) 700 4,9

RHTD 3241-T

*Dostarczane z głowicą

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar 
kg

 VAL P4* 315x300x95 0,93

Węże elastyczne
AKCESORIA

VAL P4
Dostarczane 
w wytrzymałym 
walizce z tworzywa

Wąż elastyczny o długości 3 m wy-
posażony na jednym końcu w auto-
matyczne szybkozłącze żeńskie, a na 
drugim w gwint zewnętrzny.

Węże elastyczne wysokociśnieniowe 
do łączenia głowic hydraulicznych 
z pompami.
Dostępne są także inne długości węży 
na specjalne zamówienie. 

Węże elastyczne

Szybkozłącza

WERSJE STANDARDOWEQ 38-M
Szybkozłącze męskie do głowic 
hydraulicznych.

Q 38-F
Szybkozłącze żeńskie do pomp hy-
draulicznych i węży elastycznych.

Q 38-MS
Szybkozłącze męskie do węży ela-
stycznych.

Q 38-M Q 38-F Q 38-MS

I 38-M I 38-F I 38-MS

I 38-M
Szybkozłącze męskie do głowic 
hydraulicznych z dodatkową izolacją.

I 38-F
Szybkozłącze żeńskie do pomp hy-
draulicznych i węży elastycznych 
z dodatkową izolacją.

WERSJE IZOLOWANE

Q 38-M Q 38-F Q 38-MS
Szybkozłącze męskie do węży ela-

Q 38-M Q 38-F Q 38-MS

I 38-M I 38-F I 38-MS

I 38-M
Szybkozłącze męskie do głowic 

I 38-F
Szybkozłącze żeńskie do pomp hy-
draulicznych i węży elastycznych 

I 38-MS
Szybkozłącze męskie do węży ela-
stycznych z dodatkową izolacją .
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Miernik MPC 1 jest wyposażony w pełen zestaw złączy. 
Służy do pomiaru maksymalnego ciśnienia oleju we 
wszystkich narzędziach marki Cembre.

Miernik ciśnienia oleju MPC 1

MPC 1
PRZYRZĄDY DO POMIARU CIŚNIENIA I SIŁY NACISKU

MPC 4

MPC 7

MPC 2

MPC 4

MPC 2
Miernik MPC 2 jest wyposażone w zestaw matryc pomiaro-
wych. Służy do pomiaru maksymalnej siły nacisku wytwarzanej 
przez narzędzia marki Cembre: 
HT 131-C, HT 131LN-C, HT 120, HT 120-KV, 
RHC 131, RHC 131-KV, RHC 131LN, B 131-C, 
B 131-C-KV, B 131LN-C, B 131LN-C-KV, B 135-C, 
B 135-C-KV, B 135LN-C, B 135LN-C-KV.

Miernik siły nacisku MPC 2

Miernik MPC 2 jest wyposażone w zestaw matryc pomia-
rowych.
Służy do pomiaru maksymalnej siły nacisku wytwarzanej 
przez narzędzia marki Cembre: 
ECW-H3D, RHU240-3D-850, RHU 300-3D

Miernik siły nacisku MPC 4

Miernik MPC 7 jest wyposażone w zestaw matryc pomia-
rowych.
Służy do pomiaru maksymalnej siły nacisku wytwarzanej 
przez narzędzia marki Cembre: 
HT45, HT 51, HT 51-KV, HT 51L, HT 51L-KV, RH 50, HT 61, 
RH 61, B15D (użyć adaptera dostępnego na zamówienie), B 
35-45D, B 35-50D, B 46, B 51, B 51-KV, B 51L, B 51L-KV, B 
54D, B 55, B 55-KV, B 62.

Miernik siły nacisku MPC 7
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